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Even Voorstellen

•Aldo Rus

• Levensmiddelentechnoloog

• Verantwoordelijk voor opleiding en training bij KTBA

• 25 jaar ervaring in de levensmiddelenbranche

• 10 jaar bij KTBA

• ATP voor BRCGS



Programma

• FSSC 22000 V5

• Belangrijkste wijzigingen ISO 22000 

• HLS

• Wijzigingen per hoofdstuk in de ISO 22000 (Incl. CCP/OPRP)



Planning in de tijd:

ISO 22000:2018

• Gepubliceerd in 2018

• Overgangsperiode: 3 jaar na publicatie → 30 juni 2021

FSSC 22000 versie 5

• Gepubliceerd in juni 2019

• Overgangsperiode: Verplicht vanaf januari 2020



Belangrijkste wijzigingen ISO 22000:2018



High Level Structure



High Level Structure



High Level Structure



Operationele planning 



Hoofdstuk 4:



Hoofdstuk 4:



Hoofdstuk 4:



Context analyse en Stakeholderanalyse

• Context van de organisatie
• Waar in de keten ? (B2B – B2C)

• Kenmerken van de eigen organisatie

• Strategie van de organisatie

• Interne problemen of uitdagingen ? (kansen en bedreigingen)



Stakeholder analyse

• 4.1: Interne en externe issues vaststellen

• 4.2: Belanghebbenden relevant voor het FSMS

• 4.3: Scope van het FSMS
• Rekening houdend met:

• 4.1 Interne en externe issues

• 4.2 Eisen van belanghebbenden 
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Stakeholder analyse

• 4.1: Interne issues vaststellen

• 4.2: Belanghebbenden relevant voor het FSMS

• Prioriteren van de belanghebbenden

• 4.1: Externe issues gekoppeld aan belanghebbenden

• 4.3: Scope van het FSMS
• Rekening houdend met:

• 4.1 Interne en externe issues

• 4.2 Eisen van belanghebbenden 
Impact van de issues ?

Prioriteren
Actielijst met voortgang



Vragen over 
HLS ?



High Level Structure



Operationele planning 



Definitie CCP

Stap in het proces waarbij beheersmaatregel (en) wordt 
(worden) toegepast om een significant gevaar voor de 
voedselveiligheid te voorkomen of tot een aanvaardbaar 
niveau terug te brengen, met een gedefinieerde kritische 
limiet (en) en meting maakt het de toepassing van correcties
mogelijk.



Definitie OPRP

Beheersmaatregel of combinatie van beheersmaatregelen 
die worden toegepast om een significant gevaar voor de 
voedselveiligheid te voorkomen of tot een aanvaardbaar 
niveau terug te brengen, met actie criteria en meting of 
observatie waardoor effectieve controle van het proces en / 
of product mogelijk is.



CCP’s en OPRP’s

CCP OPRP

Significant gevaar

Beheersmaatregel(en)
Beheersmaatregelen of combinatie van 
toegepaste beheersmaatregelen

Kritische limiet Actie criteria

Meting Meting of observatie

Toepassing van correcties 
Effectieve controle van het proces/product 
mogelijk



Beslisboom CCP en OPRP





Hoe nu verder ?

• PRP:beheerst veel, zijn dit dan significante gevaren ?

• Kans x Ernst = Risico
• Invloed op voedselveiligheid

• Locatie in relatie tot andere beheersmaatregelen

• Beheersmaatregel specifiek ?

• Één beheersmaatregel of een combinatie van beheersmaatregelen ?



Vragen over 
HACCP ?



Guidance documents

• Guidance Food Defense
• 2.5.3 FOOD DEFENSE

• Guidance Food Fraud Mitigation
• 2.5.4 FOOD FRAUD MITIGATION 



VACCP / TACCP / HACCP



VACCP / TACCP / HACCP



Aanvullende eisen FSSC 22000 Versie 5
• Indeling van de norm paragrafen 
Versie 5:
• 2.5.1 Management of services
• 2.5.2 Product labelling
• 2.5.3 Food defense
• 2.5.4 Food fraud mitigation
• 2.5.5 Logo use
• 2.5.6 Management of allergens
• 2.5.7 Environmental monitoring
• 2.5.8 Formulations of products
• 2.5.9 Transport and delivery
(Nieuw)

• Indeling van de norm paragrafen 

Versie 4.1

• 2.1.4.1 Management of services

• 2.1.4.2 Product labelling 

• 2.1.4.3 Food defense

• 2.1.4.4 Food Fraud prevention

• 2.1.4.5 Logo use

• 2.1.4.6 Management of allergens

• 2.1.4.7 Environmental monitoring

• 2.1.4.8 Formulation of products

• 2.1.4.9 Management of natural resources 



Samenvatting

ISO 22000:2018 – Overgangsperiode tot 30 juni 2021

FSSC 22000 versie 5 - Verplicht vanaf januari 2020

Werken volgens High Level Structure

CCP en OPRP interpretatie gewijzigd



Vragen?


